
ARA SÍ, ARA NO
Gestiono les meves emocions

1. Controlar la impulsivitat i ser més reflexius.
2. Tenir en compte les emocions dels altres a l’hora de fer alguna cosa.
3. Ser capaços de comprendre i regular les pròpies emocions.

Infantil.

Una sessió de 20 o 30 minuts.
 

Annex 1. Dibuix de les situacions.

Saps controlar les teves emocions?, o acostumes a enrabiar-te sovint? Encara 
que siguem petits hem d’aprendre a no perdre el control. Som nosaltres, els que 
manem, no pas les rebequeries ni les rabioles!

El control de les emocions és la capacitat que tenim per controlar nosaltres 
mateixos les emocions sense que aquestes ens dominin a nosaltres. El control 
ajuda a decidir què volem fer o sentir en cada moment de la nostra vida, ja que 
som nosaltres els que ens hem de responsabilitzar de les conseqüències de les 
nostres accions.
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Com bé sabem, les emocions són una part important de la nostra vida, tant en la 
infància com en la vida adulta.

Per desenvolupar una intel·ligència emocional satisfactòria cal treballar les 
emocions a l’aula cada dia. D’aquesta manera els nens coneixeran i entendran 
els seus sentiments i els dels companys i aprendran a autoregular-se quan sigui 
necessari.

Des que neixen els nens són tot emocions. Cada un d’ells disposa de la seva pròpia 
“motxilla emocional”, que el farà totalment diferent i el portarà a sentir i percebre 
el món de diferents maneres. És clau que els mestres treballem les emocions des 
de l’aula perquè els nens aprenguin a diferenciar les que senten ells i els altres, i 
també perquè puguin posar paraules a allò que senten.

Treballar l’empatia i l’assertivitat ha de ser una realitat a l’aula, amb l’objectiu 
de desenvolupar una bona intel·ligència emocional, un fet que sense cap mena 
de dubte millorarà el rendiment acadèmic. A més a més, és possible complir els 
objectius al llarg del curs sense deixar de banda el fet de treballar amb les emocions.

En definitiva, les emocions, i per tant les estratègies emocionals, es poden 
ensenyar i aprendre. Si preguntem a qualsevol persona si li van ensenyar tècniques 
d’autocontrol, de relació, de resolució de conflictes..., la resposta serà negativa 
pel que fa a l’àmbit educatiu. Ara bé, a tots ens han explicat l’arrel quadrada, els 
rius d’Europa... Uns conceptes que encara avui podríem reproduir de manera 
mecànica. Tanmateix, la realitat és que cada dia ens veiem obligats a intercanviar 
sentiments, a comunicar-nos emocionalment amb nosaltres mateixos, i que 
experimentem diverses emocions, com ara la ira, la frustració o l’alegria. És per 
això que la comunitat educativa ha de promoure el desenvolupament integral de 
la persona, en què la dimensió emocional és essencial.

Ara sí, ara no

Avui treballarem les emocions i l’autocontrol. Per fer-ho exposarem als alumnes 
diferents situacions i els demanarem que busquin opcions per actuar. Després 
veurem quines són les més adequades.

Desenvolupament de l’activitat



Primera situació

Uns quants nens estan saltant des d’una altura per veure qui fa el salt des de més 
amunt. La Marta també vol jugar, però té una mica de por i no s’hi atreveix. La resta 
tenen pressa i algú l’empeny, la Marta cau al terra i pren mal. Es posa a plorar.

• Han actuat bé, els altres nens?
• Que haurien d’haver fet?
• Que haurien de fer, ara?

Segona situació

Fa bon temps i en Carles es vol posar els pantalons curts. Els seus pares li diuen que 
és tard, que no hi ha temps perquè se’ls canviï i que ja se’ls canviarà a la tarda. Ara 
bé, al migdia el temps canvia i comença a ploure. Els seus pares ja no li canviaran 
els pantalons. Aleshores en Carles s’enfada i esclata a plorar.

• És això, el que ha de fer?
• Com s’hauria de comportar?
• Han actuat bé, els seus pares?

Tercera situació

L’Helena va amb els pares en cotxe a la platja. Està molt contenta i a la ràdio sona 
una cançó que li agrada. L’Helena vol ballar, no vol anar lligada i s’enfada.

• Li han de treure el cinturó de seguretat?
• Com pot expressar d’una altra manera que està contenta?
• Què ha de fer?
• La mestra es riurà d’ella?
• La renyarà?

Amb els nens de tres anys serà d’ajuda el suport d’una imatge. Així ho veuran més 
fàcilment i pararan més atenció. S’hi representaran les situacions que siguin més 
visibles.



Als nens de quatre i cinc anys se’ls presentaran les quatre situacions. Aquestes es 
poden canviar o adaptar. Estaria bé exposar alguna situació que sovintegi a classe.

Annex 1. Dibuixos de les situacions

Situació 1
Situació 2
Situació 3
Situació 4

FONTS: 

- https://www.educaciontrespuntocero.com 
- http://www.eskolabakegune.euskadi.eus 


